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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Lingkup Pendidikan Geografi 

 

Menurut ikatan Geografi Indonesia dalam Sumadi (2003 : 4) bahwa pengertian 

geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks 

keruangan. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, geografi mempunyai peranan yang besar untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi baik fisik 

maupun yang menyangkut interaksi makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya 

melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. 

 

2. Pengertian Geografi Sosial 

 

Dalam penelitian ini, digunakan Geografi Sosial sebagai ruang lingkup, karena 

lebih menitikberatkan pada sebaran dan kebutuhan guru SMP di Kecamatan 

Belitang Kabupaten OKU Timur, yang merupakan bagian dari kajian pendidikan.  

Geografi Sosial juga mengkaji permasalahan manusia di permukaan bumi yang 

mengambil manusia sebagai objeknya, salah satunya yaitu pendidikan.  

Menurut Nursid Sumaatmaja (1981 : 53), Geografi Sosial adalah cabang Geografi 

yang bidang studinya yaitu aspek keruangan gejala di permukaan bumi yang 
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mengambil manusia sebagai objek pokok, termasuk aspek kependudukan, aspek 

aktivitas yang meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial, dan 

aktivitas budaya. Studi Geografi Sosial ini lebih ditekankan kepada aspek 

keruangan dari karakteristik kependudukan, organisasi sosial, untuk kebudayaan 

dan kemasyarakatan.  

 

3. Guru 

 

a. Pengertian Guru 

 

Dalam kegiatan pembelajaran tenaga kependidikan merupakan suatu komponen 

yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Syaiful Sagala (2013 : 

147) Guru sebagai tenaga pendidik adalah seorang atau sekelompok orang yang 

berprofesi mengelola kegiatan belajar dan mengajar serta seperangkat peran 

lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif, melalui transformasi.  

 

Moh. Fakry Gaffar (2007 : 2) menyatakan guru adalah jabatan profesional yang 

memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, kedudukan guru difahami demikian 

penting sebagai ujung tombak dalam pendidikan, karena merupakan salah satu 

faktor penting yang menentukan berjalannya proses pembelajaran dan tercapainya 

keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.  

 

Menurut Hadari Nawawi dalam Nurfuadi (2012 : 54) menjelaskan bahwa 

pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi. Pertama secara sempit, guru adalah ia 

yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya 

mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan 
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guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang 

ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan 

masing-masing. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa guru merupakan seorang 

pendidik dalam lembaga pendidikan formal di sekolah yang memiliki kemampuan 

merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar 

peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat 

kedewasaaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.  Oleh karena itu, guru 

harus mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar dan dapat melakukan tugasnya 

secara profesional. 

 

b. Profesionalisme Guru 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada Bab 1 

Pasal 1 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

 

Menurut Webstar dalam Kunandar (2011 : 45) profesionalisme berasal dari kata 

profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh 

seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu 

yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari 

pendidikan akademis yang intensif. 
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Guru dipandang sebagai seorang profesional karena memiliki pengetahuan yang 

memang hanya dapat dikuasai dengan pendidikan tertentu, mampu secara mandiri 

mengambil keputusan, dan mempunyai prestasi tertentu dalam masyarakat 

(Bernadib dalam Syaiful Sagala, 2013 : 10). Profesionalisme itu sendiri dalam 

sudut pandang Nurfuadi (2012 : 10) merupakan sikap professional yang berarti 

melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai 

pengisi waktu luang atau sebagai hobi. Guru yang profesional ini yang nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari setiap pembelajaran yang 

dilakukan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.  

 

c. Tugas dan Peran Guru 

 

Adapun tugas-tugas guru menurut Syaiful Djamarah (2000) yaitu: 

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, 

dan pengalaman-pengalaman. 

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita. 

3. Menyiapkan agar anak menjadi warga negara yang baik. 

4. Sebagai perantara dalam belajar. 

5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah 

kedewasaan, pendidikan maha kuasa, tidak dapat mendidik anak sesuai 

kehendaknya. 

6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat. 

7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib 

dapat berjalan bila guru dapat menjalani terlebih dahulu. 

8. Guru dapat menjadi administrator dan menejer. 

9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. 

10. Guru sebagai perencanaan kurikulum. 

11. Guru sebagai pemimpin. 

12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. 

 

Sementara itu, menurut Rochman dan Sanusi dalam Syaiful Sagala (2013 : 149) 

menyebutkan bahwa tugas dan kinerja guru mencakup aspek: 

1. Kemampuan profesional, yang meliputi penguasaan materi ajar dari hulu 

hingga hilir, dari filosofi, konsep dasar, landasan keilmuan, keguruan, dan 

proses pembelajaran. 
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2. Kemampuasan sosial, meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan dan menyesuaikan diri dengannya. 

3. Kemampuan individual, meliputi sikap, penampilan, pemahaman, dan 

penghayatan terhadap materi ajar, serta kesediaan menjadi teladan atau panutan 

bagi para siswanya. 

 

 

Sudah sangatlah jelas bahwa tugas seorang guru adalah mengelola proses 

pembelajaran di kelas dan bukan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar 

(teacher) tetapi beralih sebagai: 

1. Pelatih (coach) yaitu untuk mendorong siswa menguasai materi pelajaran, 

memotivasi siswa untuk kerja keras dan mencapai prestasi yang tinggi. 

2. Pembimbing (conselor) yaitu berperan sebagai sahabat bagi anak didiknya. 

3. Manajer belajar (manager of learning) yaitu untuk membimbing siswa untuk 

mengambil prakarsa dan ide-ide baru. 

 

Dalam Undang-Undang  No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 20a 

disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Uraian di atas menunjukkan 

bahwa tugas guru tidaklah mudah, karena mencakup banyak rangkaian kegiatan 

yang berkesinambungan. Oleh karena itu guru dituntut untuk menguasai 

seperangkat kompetensi di bidang keguruan agar mampu memberikan penampilan 

terbaik dalam kerjanya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

dan lancar, serta apa yang telah direncanakan dapat terwujud. 

 

d. Kebutuhan Guru 

 

Konsep kebutuhan merupakan konsep yang sering digunakan dalam istilah 

ekonomi yang telah banyak dikembangkan untuk berbagai keperluan dalam 
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kegiatan manusia pada konteks yang berbeda. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan. Menurut Roger 

Kaufman dalam Danial Achmad (1997 : 16), kebutuhan adalah sebuah 

kesenjangan (gap) antara yang ada dan apa yang seharusnya.   

 

Dalam konteks pendidikan kebutuhan merupakan kondisi yang menuntut 

terpenuhinya sesuatu hal untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik.  

Seperti halnya ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, kurikulum dan lain 

sebagainya. Pemenuhan guru di setiap daerah merupakan kewajiban dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk sebaran dan kualifikasi untuk 

menjadi seorang guru. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 14 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 24 ayat (1) yaitu: 

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi 

akademik, maupun dalam kompetensi secara baik untuk menjamin 

keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta 

untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. 

 

Adapun komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menghitung 

kebutuhan guru dalam setiap sekolahnya, antara lain jumlah kelas, jumlah jam 

bidang studi per minggu, dan jumlah jam maksimum wajib mengajar guru per 

minggu. 

a. Jumlah kelas, yaitu banyaknya kelas murid yang mengikuti pelajaran bidang 

studi tertentu pada suatu sekolah. 

b. Jumlah jam bidang studi per minggu, yaitu jumlah jam untuk tiap kelas pada 

bidang studi tertentu setiap minggu pada suatu sekolah. 
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c. Jumlah jam maksimum wajib mengajar guru per minggu, maksudnya adalah 

jumlah jam wajib maksimum seorang guru untuk mengajar. Jumlah jam 

maksimum wajib mengajar seorang guru adalah 24 jam. 

(Biro Perencanaan Depdikbud, 1987). 

 

Untuk mengetahui kebutuhan guru IPS pada setiap Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) di Kecamatan Belitang tahun 2014, dilakukan analisis berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan rumus setelah memperoleh data beberapa komponen 

dari hasil kuesioner atau angket. Sehingga kebutuhan guru IPS pada setiap SMP 

di Kecamatan Belitang dapat diketahui secara jelas. Adapun rumus yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

     
        

   
 

 

Keterangan: 

KG = Kebutuhan Guru 

JK = Jumlah Kelas 

JBP = Jumlah Jam Mengajar Per Minggu 

JMG = Jumlah Maksimal Wajib Mengajar Guru Per Minggu 

(Depdikbud, 1987). 

 

Bagi sekolah negeri kebutuhan guru ditentukan oleh formasi guru yang ada dan 

ditentukan oleh ketersediaan dana (anggaran pemerintah), berbeda dengan sekolah 

swasta.  Pada sekolah negeri jika terjadi kelebihan guru maka harus dilakukan 

mutasi ke daerah yang kekurangan guru, sedangkan pada sekolah swasta 

kebijaksanaan mengenai kebutuhan guru akan diserahkan sepenuhnya kepada 

pengelola sekolah tersebut.   
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e. Sebaran Guru 

 

Pemerintah telah mengatur tentang pengangkatan dan penempatan pada satuan 

pendidikan dalam PP 74 Tahun 2008 pasal 58 disebutkan bahwa:  

(1)  Pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara 

nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Perencanaan kebutuhan guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan 

pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat, 

antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di 

daerah khusus. 

 

 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Tahun 2011 pada 

Bab I, penataan guru adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, 

distribusi, dan komposisi guru sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan 

pendidikan. Yang dimaksud komposisi guru itu sendiri adalah perbandingan 

jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata 

pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan 

pendidikan. Dimana suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru 

mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2002 : 12) masalah yang dihadapi di dunia pendidikan 

saat ini yakni: 

1. Kekurangan jumlah guru dalam tiap jenjang persekolahan dan per bidang 

studi. Jumlah guru yang dibutuhkan tidak seimbang dengan persediaan 

jumlah guru dibandingkan dengan proyeksi tambahan murid. 

2. Masalah mutu, bahwa kualifikasi guru yang diminta oleh SLTP/SLTA tidak 

cocok dengan kualifikasi yang telah tersedia dilihat dari kebutuhan bidang 

studi. 
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3. Penyebaran guru tidak seimbang dengan permintaan daerah-daerah yang 

tersebar luas dengan sebagian besar guru ingin bekerja di kota-kota saja. 

4. Faktor waktu, bahwa terdapat time lag antara jangka waktu pendidikan pre-

service dengan saat dimana para lulusan diperlukan. 

5. Karena kurangnya guru, maka pada umumnya guru mengajar melebihi beban 

resmi, dimana akan berpengaruh pada hasil pendidikan. 

6. Kenyataan yang terlihat selama ini dan masih juga tergambarkan ialah 

lembaga-lembaga penataran masih bermacam ragam, belum dipusatkan pada 

satu lembaga tertentu. 

 

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 41 ayat 2 telah dinyatakan 

bahwa: “pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga 

kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan 

satuan pendidikan formal.” Berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah jelas 

bahwa diperlukaannya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan kebijakan untuk masalah pengangkatan serta penempatan 

guru, terkait dengan merata atau tidaknya persebaran guru. 

 

f. Beban Kerja Guru 

 

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama pada Bab II tentang 

Penataan dan Pemerataan Guru PNS Tahun 2011, penataan guru PNS merupakan 

upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja 

minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Guru 

yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan 

maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sebagai 

berikut: 

1. Guru bersertifikat pendidik. 

2. Masa kerja tertinggi sebagai guru. 

3. Pangkat dan golongan tertinggi. 
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4. Guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. 

5. Perolehan angka kredit tertinggi. 

6. Tugas tambahan, dan 

7. Prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru (yang dilakukan oleh 

pengawas, kepala sekolah, dan teman sejawat). 

 

 

Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar 

paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di 

satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan daya tampung sekolah dan 

menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar 

dengan mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar.  

2. Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain. 

3. Ekuivalensi kegiatan/ jam tatap muka. 

 

 

Pada PP No 74 Pasal 52 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa: 

 

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: 

a. Merencanakan pembelajaran. 

b. Melaksanakan pembelajaran. 

c. Menilai hasil pembelajaran. 

d. Membimbing dan melatih peserta didik, dan. 

e. Meaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan 

pokok sesuai dengan beban kerja guru. 

(2) Beban kerja guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling benyak 40 

(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih 

satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah. 

(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka 

dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling 

sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan 

pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap. 
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g. Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan 
 

Latar belakang pendidikan erat kaitannya dengan profesionalitas tenaga 

kependidikan atau guru. Profesionalitas seorang guru akan berdampak kuat 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan 

akan berkonsekuensi logis pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

sangat diperlukan bagi pembangunan bangsa, terutama untuk menghadapi 

berbagai  peluang dan tantangan di era otonomi daerah. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), pengertian latar belakang adalah 

dasar (alasan) suatu tindakan (perbuatan). Sedangkan pengertian pendidikan 

adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian latar belakang 

pendidikan dapat dikaitkan dengan kepemilikan ijazah pendidikan akademik 

terakhir yang dimiliki oleh seseorang. 

 

Menurut I Nyoman Jampel (2001 : 15), upaya-upaya untuk memprofesionalisme 

tenaga pendidik adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan tenaga kependidikan, harus menekankan secara seimbang 

wawasan akademik, kemampuan adaptasi dan generalisasi, serta jiwa 

pengabdian kepada masyarakat. Untuk kepentingan ini, kurikulum pendidikan 

tenaga kependidikan harus mempunyai keseimbangan ketiga tersebut serta 

diberikann porsi aplikasi yang seimbang pula. Jika perlu dikembangkan, 

sehingga tamatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) telah 

diyakini memiliki kemampuan yang memadai dalam ketiga ranah tersebut. 

2.  Sistem penjaringan (recruitment) dan penempatan tenaga kependidikan harus 

secara sungguh-sungguh didasarkan pada prinsip the right man on the right 

place. 

3. Sistem promosi dalam jabatan baik dalam jabatan struktural maupun 

profesional harus didasarkan pada profesionalitas yang ditunjukkan tenaga 

kependidikan. Serta menjauhkan praktek-praktek promosi dalam jabatan yang 

didasarkan atas kolusi dan nepotisme. 
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h. Penelitian yang Sejenis 

 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Alexander A (2011) tentang 

Deskripsi Kebutuhan dan Latar Belakang Pendidikan Serta Sebaran Kebutuhan 

Guru Geografi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif, dengan populasi dalam penelitian ini adalah 

guru geografi yang berjumlah 47 orang guru. Sedangkan sampel yang diambil 

sebanyak 47 orang guru. Teknik pengumpulan data pada penelitian yang 

dilakukan, menggunakan kuesioner dengan teknik persentase menggunakan 

rumus perencanaan akan kebutuhan guru. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan 

guru Geografi di SMA Kabupaten Lampung Barat yaitu sebanyak 33 orang guru 

dengan lulusan S1 Pendidikan Geografi. Sedangkan guru geografi yang ada dan 

berasal dari lulusan S1 Pendidikan geografi yaitu 29 guru, dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa di Kabupaten Lampung Barat mengalami kekurangan guru 

Geogarfi sebanyak 4 orang guru atau sebesar 12,12%. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa sebaran guru S1 Pendidikan Geografi di SMA Kabupaten 

Lampung Barat adalah tidak merata. 

 

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Desty Dwiyanti (2007) tentang 

Deskripsi Kebutuhan dan Sebaran Guru Geografi Sekolah Menengah Atas di Kota 

Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007. Penelitian dilakukan 

dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan 

teknik perhitungan kebutuhan guru. Hasil penelitian menunjukan bahwa total 

kebutuhan guru geografi SMA di kota Lubuk Linggau sebanyak 24 guru. Total 

guru yang mengajar geografi saat ini adalah 22 orang guru, yang terdiri dari 7 
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guru lulusan S1 Pendidikan Geografi, 2 guru lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, 1 

guru lulusan SMEA, 1 guru lulusan Budidaya Pertanian, 2 guru lulusan D3 

Pendidikan Geografi, dan 9 guru lulusan S1 Pendidikan Sejarah. 

 

Dari 20 SMA yang ada di Lubuk Linggau, 16 SMA mengalami kekurangan guru 

Geografi, 1 SMA mengalami kelebihan guru Geografi, dan 3 SMA yang memiliki 

jumlah guru Geografi yang cukup. Total kekurangan guru dari 16 SMA tersebut 

adalah sebanyak 18 guru. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan 

nasional. Dengan adanya mutu pendidikan yang baik, maka diharapkan akan 

tercipta generasi penerus yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan 

spiritual serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mencapai hal tersebut, 

maka adanya guru yang berkualitas dan profesional serta pemerataan guru yang 

baik juga turut menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

 

Guru merupakan bagian utama dari pendidikan, oleh karena itu kebutuhan guru 

setiap sekolah di seluruh daerah harus terpenuhi dan sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. Untuk menyikapi hal tersebut, maka peran pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam membuat kebijakan tentang 

penataan dan pemerataan/persebaran guru agar tidak terjadi penumpukan guru di 

suatu daerah sedangkan di daerah lain mengalami kekurangan guru. Dalam hal ini 

pemerintah memiliki wewenang terhadap sekolah yang mengalami penumpukan 

guru untuk melakukan mutasi ke sekolah di daerah yang kekurangan guru dan 
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sebaliknya. Jika di suatu sekolah terjadi kekurangan guru, maka ada kemungkinan 

beberapa guru di sekolah tersebut akan mengajar lebih dari satu bidang studi 

meskipun tidak memiliki kempampuan dan penguasaan materi yang cukup karena 

tidak sesusai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian 

mengenai sebaran dan kebutuhan guru IPS di SMP Kecamatan Belitang sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan kerangka pikir kebutuhan dan sebaran guru IPS di SMP 

Kecamatan Belitang. 
 

1. Kebutuhan guru IPS 

di setiap SMP  

 

2. Sebaran guru IPS 

 

Analisis sebaran dan 

kebutuhan guru IPS pada 

setiap SMP di Kecamatan 

Belitang 


